n

Dit is, aan het einde van het jaar, een vol
nummer van Colleet. Uiteraard informeren
wij u over de nieuwste uitgiften: de onlangs

NIeuwe

verschenen Cabaretpostzegels, de Kinderpostzegels en de Decemberpostzegels.

Die

postzegels4

.

laatste zijn wel heel bijzonder; niet alleen
omdat ze door Dick Bruna zijn ontworpen,
I~
It'

cu

--

Jaarcollectie

Postzegels 1995, 100 jaar

maar ook en nog meer omdat het

cabaret in Nederland,

de eerste postzegels zijn die wij als

zegels en Decemberpostzegels

Kinderpost-

zelfklevende postzegels uitbren-

Uw

gen.

aandacht

Daarnaast vraag ik uw aandacht
voor ons groeiende buitenland

Freek de Jonge:
Komiek en dissident

assortiment: na Far Oer, Dene-

::s

marken, Noorwegen en Groenland
introduceren wij in dit nummer de
Verenigde Staten, Finland, ZuidAfrika en Suriname.

o

Ten slotte vindt u bij dit nummer
van Colleet het Postzegel Uitgifte
Boek 1996 met, naast een vooruit-

-

blik op de uitgiften van het komende jaar, interessante informatie over de 'twaalf maanden van

c::

het jaar'. Wij wensen u alle goeds
voor 1996!

8

Actueel
Jacques de Vilder

Uitbreiding
buitenland

van het assortiment

De strip van Heinz

De column van
ColleC! ® nr. ó/winlcr

Redactie

Postbus

Inmere bv, Wanner

(aTl

(050) 586 31 H.

direction Loek de Leeu1v;

Geïllustreerd

7.lonngevillg

1

Pieter Klomp; redactie Ha/mekc Jelles)
Aan dit nummer

werkten

mee: Jan

JXlillem

9

Vcuamelscrvicc,

(oso) 916 r2 34. Telefax:

Telefoon;

Post BV

en produktie:

Büch

RN Groningen

PTr PilSt, de

en bestellingen:

30051, 97°0 RN Groningen.

Uitgever: ©PTT
Redactie

Boudewijn

Post Filatelie

COllceI, Postbus 30051,9700

Adreswijzigingen

B ü c h

1995

Col\ect is ecn uitgave >,an PIT

van Besollw, Peter de Broek, Boudewijn

verzamelen

Büch
Foto's: Omslag: ANP jOlo; pag.2 FOIONalllraiFred Hoogcl'Vorst; pag. 3 Hollandse Hoogte/
Geert van Kesteren, ANP FOIO;blz. 6-7 ANP
van Kesteren; b/z.

7 ANP

Alle aanbiedingen
De producent

FOIO;blz.

9

FolO;

blz. 6 Hollamise Hoogte/Geert

Pim Smil; bl2- 12 ANP FotolTopham

Piaure SOl/ree.

gelden zolang de voorraad strekt.

heeft er naar gestreefd de auteursrechten

wettelijke bepalingen

te regelen. Degenen

gelden, wordt verzocht zich tot de producenl
Colleet wordt kosteloos toegezonden

van de illustraties volgens de

die menen nog zekere rechten te kunnen

doen

te wenden.

aan vaste klanten van de Verzamelservice

\'3n

Stamps [rom Unde

Sam

12

PTIPost
Losse verkoopprijs:

Zoekt

U el."n

f 2,95.

ISSN 1381-0561

pos12egdhandcl

of poslzcgelvcrcniging

in uw buurt?

Bdofschrijfllaar:
• NederJandschc
WCleringkadc
• Nederlandse

Verceniging

van J'ósuegdhandeJaren

(N.V,P.A.),

45, 2515AL Den Hang, tel, (070) 347 3849, fax (070) 347 2617 .
Bond van Filatelisten-Verenigingen

(N.B.F. V.),

beï::oekadres: ZeelantIaan

lI, Utrecht, lel. (030) 2S9 42 90 fax (030) 280 Ol 28;

postadres;

3502 HA Utrcchl

Postbus 40~

13

Het assortiment van
S hop
de Verzamelservice van PTT Post

•
N

leuwe

roo jaa7'Cabaret in Nederland

genwoordigers

Op 19 augustus 1895 werd het Neder-

tie Nederlandse

lands cabaret geboren. Eduard

beeld: Eduard Jacobs en Jean-Louis

J acobs, een joodse diamantsnijder,

Pisuisse, op die van 80 cent Wim
Kan en Freek de Jonge. Els Kerre-

I

trad voor he! eerst met zijn zelfgeschreven liedjes op in een café in de
Amsterdamse

van de eerste generacabaretiers

afge-

mans: 'Het belangrijkste instrument
van een cabaretier is uiteraard de

Pijp. Het is de aanlei-

ding voor de uitgifte van twee postze-

taal. Bij elk personage

gels, ontworpen
van ontwerpbu-

markante

door Els Kerremans

is daarom een

tekst of uitspraak afgedrukt
waarin de voor-

reau Typography

keuren van de

& Other Serious

verschillende

Matters. Op de

cabaretiers nog
eens worden

postzegel van 70
cent zijn verte-
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Kinderpostzegels:
Kind en Fantasie

ningen op de postzegels van 70 en

Het ontwerp voor de Kinderpost-

Leonie Ensing (6) en Sjoerd

zegels van dit jaar kwam op een

Stegeman (9). Marcel Jansen (12),

bijzondere

80 cent zijn van respectievelijk

de oudste van de drie winnaars,

manier tot stand: via

maakte de tekening die op de

een ontwerpwedstrijd
waar vele
Nederlandse basisscholen aan

postzegel van fI,- is afgebeeld.
'We hebben eerst

meededen. Extra bijzonder is dat de kin-

gewoon met potlood

deren hun ontwerpen

geschetst. Je mocht
helemaal zelf weten

op de computer
maakten. De winnende tekeningen

wat je maakte, als het
maar over kinderen en

wer-

den door ontwerper

fantasie ging en een

Julius Vermeulen

beetje kleurig was.

(1953) op de postze-

Een paar kinderen uit
de klas vormden de

gels gezet. De teke-

jury, ze kozen drie
tekeningen

waaronder

die van mij. Daarna
heb ik mijn tekening
nog eens op de computer

gemaakt, dat deden we in

de pauzes. Twee maanden
bericht

later kreeg mijn leraar

dat ik één van de dertig genomineerden

was.' De jury had keus uit bijna 2800 inzendingen.
Kinderboekenschrijver
was juryvoorzitter.

•

en -illustrator

Dick Bruna
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NEDERLAND

Decemberpostzegels

die uitgeverij zeer veel

Dit jaar worden voor de

boekoslagen.

negende keer December-

kendste zijn de omslagen

postzegels

en affiches voor de poc-

uitgegeven.

De

De be-

ontwerper, Dick Bruna, is
over de hele wereld

ketreeks Zwarte Beertjes.

bekend

H.N. Werkmanprijs

als tekenaar van

Onlangs kreeg hij de
voor

het kinderboekenfiguur-

zijn grafische vormge-

tje Nijntje. Bruna (geb.

ving.Di~k Bruna ontwierp in 1969 de serie

1927) kwam in 1951 als
ontwerper

in dienst bij

uitgeverij A.W. Bruna en Zoon. Hij tekende voor

Kinderpostzegels
met het
thema Kind en Muziek.

Jaarcollectie Postzegels r995 *
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn is de
samenstelling
eenvoudigd.
aanboden

van de diverse postzegelcollecties
De vier collecties

ver-

die wij u tot nu toe

worden samengevoegd

Door de vereenvoudiging

tot twee collecties:

postzegelcollecties

r. Jaarset Bijzondere Postzegels

*

alle losse bijzondere

Jaarcollectie

* alle losse bijzondere

De Jaarcollectie

postzegels

velletjes bijzondere

Postzegels

is geschikt voor het

PTT Post uitgegeven
Postzegels

1995 van de door

Collectie Nederlandse

(zie ook blz. rr) en de supplementen

van de albums van DA VO en Importa.

complete velletje Decemberpostzegels

en, mits in het desbetreffende

* alle

permanente
van rollen

* alle
* alle

van de

tot f 57,50 (in 1994

vullen van de Verzamelbladen

postzegels

* één losse postzegel uit de gelegenheidsvelletjes
* twee losse Decemberpostzegels

* het

is de totaalprijs

teruggebracht

f73,-).

postzegels

2. Jaarcollectie Postzegels

* alle

van het assortiment

postzegels,

Wat betekent dit voor u als vaste klant?
* als u een Jaarcollectie
en/of Albumset

permanente

Jaarcollectie

postzegelboekjes

nieuw uitgegeven

De Jaarcollectie
een brochure

jaar uitgegeven:
zowel uit vellen als

stroken en Courzegels

Postzegels

wordt geleverd met

en in een mapje, met op de ach-

*

Bijzondere

Postzegels

ontving, ontvangt u nu een

Postzegels.

als u naast uw Jaarcollectie

Bijzondere

een extra velletje Decemberpostzegels

Postzegels
ontving, ont-

vangt u dat losse extra velletje niet meer, omdat

terzijde van de omslag een overzicht van de
inhoud.

het nu in de Jaarcollectie

*De JaarcolIectie Pemlanenle Postzegels zal als supplement alléén
uitkomen als in een jaar veel nieuwe pennanente postzegels zijn
verschenen.

overige velletjes natuurlijk

zelf voorkomt.

meer velletjes dan jaarcollecties,
wel.

Heeft u

dan krijgt u de

Bij inlevering

van deze bon bij de boekhandel

krijgt u

retliederen.

Dit aanbod

is geldig van 1I november

1995 tot en met 15 februari

f 5,. korting bij aankoop van het boek

1996.

Bonnr.971-034
een bloemlezing

Uw naam:

van Nederlandse

chansons

en caba-

Uitgeverij

Nijgh & Van Ditmar ISBN 90 3888 4005 5

.

Uw adres:

.

Naam boekhandel:

.

Adres boekhandel:

.

.
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Nieuws uit het buitenland
Het assortiment
blijft groeien.
eenkomsten

buitenland

van de Verzamelservice

gesloten:

Suriname

(zie blz. 12), Zuid-Afrika

(zie blz. 2), de Verenigde

en Finland, waarmee

landen in het buitenlandassortiment

....•~

van PTT Post

Met vier nieuwe landen zijn samenwerkingsoverhet totaal

Staten
aantal

op acht komt .

Zuid·Afrika

~~
Post Office
Poskantoor

De belangstelling

voor Zuidafrikaanse

van de politieke

situatie

Dat is niet altijd zo geweest.
de (Engelse)
befaamde

Kaapkolonie

De oudste

was dateren

Kaapse driehoeken

houdingen
opnieuw

verzamelde.

het verzamelen

aantrekkelijk

zegels van wat toen nog
uit 1853; het zijn de

en de democratisering

hebben

is, als gevolg

die Kees de Jongen

namige roman van Theo Thijssen)
van de apartheid

postzegels

in dat land, lange tijd gering geweest.

gemaakt.

(uit de gelijk-

De beëindiging

van de binnenlandse

van Zuidafrikaanse
En de eerste

ver-

postzegels

sindsdien

uitgege-

ven zegels mogen er zijn: kijkt u maar naar wat wij u in onze
collectie

op blz. 14 hebben

Zuid-Afrika
guratie

van Nelson

Ronduit

aan te bieden.

Heel veel aftrek

zelf vond de serie ter gelegenheid

in

van de inau-

Mandela.

spectaculair

was de recente

uitgifte ter gelegen·

heid van de wereldkampioenschappen

rugby, die van 25

mei tot en met 24 juni in Zuid-Afrika

werden

Rugby was in 'blank'

Zuid-Afrika

gevolg van door de Verenigde

de nationale

Naties

gehouden.
sport.

Als

afgekondigde

maatre-

gelen waren Zuidafrikaanse
sporters jarenlang uitgesloten
van deelname aan internationale
toernooien.
Ook het
Zuidafrikaanse

rugby raakte

Het wereldkampioenschap
toernooi

daardoor

konden

meten.

hun krachten

En hoewel

nog altijd een overwegend
fende sport

in een isolement.

van 1995 was het eerste

waarin de 'Springbokken'

is, groeide

,

__

m

••••••••••

95c'
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door blanken

beoe-

het wereldkampioenschap
evenement,

zelfs, toen Zuid-Afrika

24 juni in Johannesburg
Zeeland

grote

weer

rugby in Zuid-Afrika

uit tot een waarlijk nationaal
verbroederingsfeest

toernooiwinnaar

JOllkkveu1'11f1tfu/
LsglclJ'orL

ten koste

een
op

van Nieuw-

werd .

Postzegel

Uitgifte Boek 1996

Bij dit nummer van eollect
ontvangt

:::s

u het Postzegel

Uit-

gifte Boek 1996, een cadeau
van de Verzamelservice
van
PTT Post. Behalve gevarieerde
informatie over 'de twaalf
maanden

van het jaar' vindt u

in het Postzegel

Uitgifte

Boek

het postzegelprogramma
voor
1996. Verder bevat het Postzegel Uitgifte

Boek een aantal waardecoupons

even zovele aantrekkelijke
als trouwe klant.

aanbiedingen.

die goed zijn voor

Een extra service voor u

I

Het is een raadsel: meisjes en vrouwen verzame-

toor en op reis regelt. Ik ben meer dan tevreden
met deze Achterhoekse en ik ben zelfs razend

len niet of nauwelijks. Ik heb ooit eens onderzoek

: ::::s

gedaan naar vrouwen die op een enigszins pro-

enthousiast

fessionele wijze boeken verzamelden

Nieuw-Zeeland

resultaat van mijn onderzoek

en het

was teleurstellend.

omdat zij zich tijdens onze reis door
ontpopte

Ik kon slechts een paar vrouwen vinden die zich

list is (in het bijzonder

enigermate

liefhebber)

fanatiek op het verzamelen

van boe-

ken hadden gestort.
Verzamelen

vrouwen postzegels?

Zijn er clubs

Nieuwzeelandse

een eerstedag

enveloppe-

nuttig doorgebracht.

postzegelwinkel

land se postzegelmarkt

meisjes? Ik heb zo

ook een filate-

hebben wij met zijn drieën elk vrij

uurtje buitengewoon

van postzegelverzamelende

als postzegelverzame-

laarster! Omdat mijn cameraman

uit, Nieuwzee-

op! De lezer zal begrijpen

links en rechts wat informatie ingewonnen en
ook het resultaat van dit onderzoek was weer

dat we ook ruzie hebben

deprimerend:

te verzamelen.

We hebben elkaar nog net niet

een Cubaanse

zegel met een moa (een uitgestor-

ik kon nauwelijks

vrouwen trace-

ren die filatelistisch

geïnteresseerd

waren. Ik kom

zulk soort vrouwen,

als ik er over nadenk,

lijk ook nooit tegen in postzegelwinkels,
filatelie-balie

van het Postkantoor

gehad want mijn produ-

cer blijkt ook (uitgestorven)

ven Nieuwzeelandse

eigen-

vogels op postzegels

loopvogel)

uit de hand

gerukt, maar in elk geval heeft zij die zegel nu
wel en ik niet!

aan de

of op postze-

gelmarkten.

Hoe zou dat komen? - heb ik mij

Mijn producer

afgevraagd.

In van die verklaringen

haar terrein niet streng genoeg af. Zo betrapte

chologische

soort zie ik weinig en ik zie evenmin

iets in de theorie dat 'vrouwen
verzameldieren
niet.

van de psy-

heeft maar één zwak: ze bakent

per definitie geen

('Vliegt toch ook,' zei ze), maar ik meen dat een
vleermuis

zijn.' Ik weet het dus gewoon

toch écht géén vogel is. Daarom ben ik

erg bang dat ze eerdaags vliegende

Nu komt er een vrolijker mededeling.

Ik heb

aapjes op

zegels gaat kopen, maar goed, één ding blijft

sedert een half jaar een nieuwe producer,

dat wil

waar: ze verzamelt tenminste

zeggen een vrouw die mijn televisiezaken

op kan-

maakt van haar dus een bijzondere

postzegels

streeft

1840-1940.

heel veel ruim te wordt
laten aan de fantasie.

geluids-

te zien: kostuums,
prenten, affiches,
rekwisieten,
oude

en filmapparatuur

historische
Bovendien

groot

en

filmfragmenten.
wordt de tentoon-

stelling opgeluisterd

hij continu

mogelijke

Er is een rijk aantal

oude foto's,
bladmuziek,

met een

eenvoud

artiesten.

van joodse

Het museum

is dage-

lijks open van 11-17 uur. Voor
informatie: 020-6269945
of
6254229.

-
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van water,

ding en onderwijs.

gende uitgiftes

den helpt UNICEF kinderen

van 1996 zal

die van september

zijn. Onder

overleven

voe-

In 140 lan-

en probeert

te

daarna

meer wordt met die uitgifte
aandacht besteed aan het feit

ze een kans op een toekomst

dat UNICEF 50 jaar bestaat.
Het Kinderfonds van de Ver-

gifte Boek 1996 kunt u er
meer over lezen. Daarin vindt

enigde Naties,
opgericht.

werd in 1946

Tweede

Wereldoorlog

die

u zich als donateur

van UNICEF kunt opgeven.
Doen'

en ook

nu nog helpt UNICEF slacht-

Kleine man

offertjes

Nog tot 26 november

Daarnaast

Uit-

u ook een antwoordkaart
waarmee

In de beginjaren

werden kinderen geholpen
slachtoffer waren van de

te geven. In het Postzegel

van (burger)oorlogen.
helpt UNICEF bij

in het Joods

kunt u

Historisch

Muse·

natuurrampen

en in andere

urn, J.D. Meijerplein

2-4 in

heel moeilijke

omstandigheden.

Met projecten

op het gebied

Amsterdam de tentoonstelling
'Dat is de kleine man' zien,

na, zodat
ge-

Velen, zowel in Nederland
daarbuiten,

het meisje, de sterren
gebruik

als

zullen de jongen,
en het

van de kleur blauw,

rood, geel en zwart typerend
voor zijn werk en stijl vinden.
Werkman
Het Groninger

Museum organi-

seert een grote retrospectieve
tentoonstelling
over H.N.
Werkman van 19 november
tfm 14 januari

Een van de in het oog sprin-

de grootst

aantal historische

g-eluidsopnamen

Unicef

en dat

vrouw.

over 100 jaar joden in het
Amsterdamse
amusement,
objecten

gezondheid,

ik

haar op het kopen van een vleermuispostzegel

1996.

ECU BRIEF December

Groninger

Deze nieuwe ECU BRIEF is

eiland I, Groningen;

ontworpen

dinsdag tfm zaterdag van
10.00-17.00 uur; zon-en feest-

door de Neder-

landse schrijver
Dick Bruna.
Gewapend

en tekenaar

met pen en penseel

dagen
cember

Museum, Museum-

13.00-17.00

open van

uur; 25 de-

en I januari gesloten.

1945

1995

Dit is het eerste DAVO album.
"NEDERLANDSCHE POSTZEGELSIN DEN OORLOG"

Vijftig jaar later. Vele tienduizenden postzegel-albums
hebben zich over de gehele wereld verspreid. Het DAVOalbum "de Nederlandsche Postzegels in den Oorlog" is
niet meer verkrijgbaar. Het is nu een museum-stuk, en niet
meer geschikt voor de postzegelverzamelaar van 1995.

Het werd uitgegeven in 1945, direkt na de bevrijding.
Papier en produktiemiddelen
waren schaars en het was
nog een hele toer om een relatief klein album, voor de
postzegels uit de periode 1940-1945, het licht te doen
zien.

Daarvoor bieden wij U het DAVO Luxe album Nederland I
aan, voor de postzegels van de periode 1852-1944. En ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Uitgeverij DAVO
ontvangt U bij aankoop van dat album een aantal kadootjes.
Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

DAVO insteekboek
Nederland F
32 pagina's
f 23,50

DAVO Luxe album
Nederland I
(1852 - 1944)
f 125,00

kado
Verkrijgbaar bij de
vakhandel filatelie.
Bel voor verkooppunten naar
Uitgeverij DAVO,

0570 - 630304
of bij

Verzamel service
van PTT Post,
zie bestelkaart

DAVO pincet
n° 47 - verguld
f 6,95

kado

DAVO Luxe album Nederland

I (1852 - 1944)

f

125,00
kado
kado
kado
kado
kado

f

125,00

DAVO mancoboekje
1852 - 1944
DAVO insteekboek Nederland F
DAVO steelloupe

75

DAVO pincet n° 47
DAVO Jubileum VAN

Uw prijs

Lu s t ree

Geil
De Verzamelservice
de mogelijkheid

van PTT Post biedt u nu

om uw Jaarcollectie

landse postzegels op een interessante
trekkelijke

manier te verzamelen.

Nederen aan-

Voor de jaren

1991 tot en met 1995 zijn p~achtige geïllustreerde Verzamelbladen
gemaakt.

r d verzamelen
.)

Op de kleurige Verzamelbladen

metklemstro-

ken kunt u op eenvoudige wijze de postzegels,
boekjes en velletjes aanbrengen. Met de uitgebreide achtergrondinformatie
en de prachtige
illustraties over het thema wordt uw collectie
Nederlandse

postzegels

Een prachtige
jaargangen,
gemaakt.

nog aantrekkelijker.

bewaarband,

geschikt voor vijf

is speciaal voor de Verzamelbladen

Collect
NEDERLAND

17 oktober: I00 jaar Nederlands
Cabaret

95 1210

15 november: Kinderpostzegels,

95 lil 10

f 1,50

Kind en Fantasie

f3,75

Velletje Kinderpostzegels

95 lil 60

f7,20

27 november: Decemberpostzegels

95 1<160

f 11,.

Jaarcollecties
Jaarset Bijzondere Postzegels 1995

95 00 ilO

m,·

Jaarcollectie Postzegels 1995

95 00 00

Conférence

f57,50

bundel

cadeau!*

Als u uw bestaande abonnement uitbreidt krijgt u de conférence·
bundel 'Ik ben mij er eentje' cadeau. Kick van der Veer verzamelde
uit alle hoeken en gaten van de Nederlandse cabaret·podia

de mooi·

ste teksten die applaus, beklemmende stiltes en lachsalvo's hebben
opgeleverd. Een avond solopret!
~ kunt op de bestelkaart (wikkel) aankruisen welk abonnement u

lil

~i1t nemen. Deze actie is geldig tot 15 februari 1996.

Collect
NEDERLAND

G e ï 11 u s t ree

r d ver

z a mei

e n (zie pagina 11)

Verzamelbladen 1995

JI 00 95

f29,95

Bewaarband voor vijl jaargangen

JI 00 Ol

119,95

Collectie Verzamelbladen 1991 tot en met 1995, met bewaarband
cadeau

JI 91 95
Laatste

1149,75

kans

Verkrijgbaar tot I lebruari 1996:

95 Ol 80

Postzegelmapje nr. 131

95 02 10

Werkman, Mesdag, Blauwe Mauritius:
80,80 en 80 ct

15,-

1 2,40

95 02 80
94 00 00
94 00 90

Postzegelmapje nr. 132

13,40

Jaarcollectie Bijzondere Postzegels 94

1 55,-

94 00 JO

jaarset Bijzondere Postzegels 94

1 28,50

94 00 20

Albumset 94

174,20

Jaarcollectie Permanente Postzegels 94 1 18,-

BUITENLAND

<~
~>

Surinaamse
postzegels

jaarcollectie
1994
1995

45 40 10
45 50 10

175,169,50

~...•.
~:..

Speciaal

Postzegels

uit

luid-Afrika

aanbod:

Start een nieuwe collectie vanal Mandela (april 1994).
U kunt nu de jaarcollectie bijzondere postzegels 1994 en 1995 met
minivelletjes voor 142,95 bestellen. Daarbij krijgt u de Jaarcollectie
permanente postzegels 1994 en 1995 ter waarde van I 16,95
cadeau!
jaarcollectie bijzondere postzegels 1994 en 1995 met minivelletjes.
Cadeau: Jaarcollectie permanente postzegels 1994 en 1995!

46 40 10

142,95

BUITENLAND

PK

~PF

uit

Finland

Postzegels

Als u zich abonneert op de Jaarcollectie
Finland begint uw abonnement met de
Jaarcollectie 1995. Ukrijgt het mapje Wapenpostzegels,

uitgegeven

vanal 1975, van ons cadeau bij uw abonnement!
Jaarcollectie
1993

'IJ JO 10

1994
1995

'IJ 40 10
'IJ 50 10

1993 boekjes

'IJ JO 20

151,95

1994 boekjes

132,50

1995 boekjes

'IJ 40 20
'IJ 50 20

1995 eerstedag enveloppen

'IJ JO JO

168,50

127,95
151,50
137,95

132,95

Jaarboek

'IJ 10 10
'IJ 20 20

1991
1992

187,75
191,75

1994

'IJ JO JO
'IJ 40 JO

1995

'IJ 50 40

1993

~
~Noorse

191,75
199,50
199,50

Postzegels

Op het overzicht in het hart van dit blad trelt u een lijst aan van de
postzegels van Noorwegen die u nu kunt bestellen.

~~g;;:~rkPOS

t zeg

els

van

d e Fa r 0 e r

Eilanden
op het overzicht in het hart van dit blad trelt u een lijst aan van de
postzegels Far Ber (en bijbehorende Eerstedag enveloppen) die u nu
kunt bestellen.

Postzegels

van

Groenland

Jaarcollectie 1993 ter waarde van 128,80 cadeau!
Als u zich abonneert op de Jaarcollectie Groenland begint uw abonnement met de Jaarcollectie 1995. Ukrijgt de Jaarcollectie 1993 van ons
cadeau bij uw abonnement!

Kalaallit Nunaat

Ukunt de Jaarcollecties ook los bestellen.

~:

411010
412010
414010
41
415100
JO 10
128,80
141,35
145,20
149,15
f35,75

Jaarcollectie
1991

.}~nd

"""-'~""'"
t ••••. fI

eED

Deense

postzegels

Jaarcollectie 1993 ter waarde van I 51,65 cadeau! Als u zich abonneert op de Jaarcollectie Denemarken begint uw abonnement met de
Jaarcollectie 1995. Ukrijgt de Jaarcollectie 1993 van ons cadeau bij
uw abonnement! Ukunt de Jaarcollecties ook los bestellen.
Jaarcollectie

1992

421010
422010

1993

42 JO 10

1994

424010
425110

1991

1995

148,25
150,35
151,65
152,95
152,95

...

""""''''''''

'F ra •......•.•......a ~ •••••••

BUITENLAND

Stamps

from

Uncle

Sam

I

-M

i

a r I Y n M 0 n roe

41 55 09

o StampFolio

I 9,50

Postzegels in een luxe omslag. Door de tekst en
vormgeving een leuke manier om bijzondere
postzegels te verzamelen ol cadeau te doen!

o Firstdayceremony

415519

program

118,95

Een eerste dag uitgifte van het velletje Marilyn Monroe postzegels.
Een prachtig vormgegeven mapje met opzetkaart van Marilyn
Monroe, een programma overzicht en deelname lijst van de lestiviteiten op de uitgiftedag en het velletje met de eerstedag stempel.
Uitgegeven in een beperkte oplage!

4155
4155
415669
415059
415U9
J9
'19
415019
4150
415089

111,95
110,95
120,95
119,50

Love

in
boekje
•o55cvelvan20
Louis
Legends
Armstrong
olthe West
velletje
velletje
vanvan
20 20

Tweede

110,95

415109

Wereldoorlog
130,50

• 1945 Stamp sheet mini·vel van 10

41 5'119
41 5'1 J9
4151 89

• 1945 Stamp sheet album

41 5'1 09

130,50

o Moon landing velletje van 20

41 SJ 59

111,95

• Space achievement souvenir vlucht'

41 5J 99

148,-

'1944Stampsheetmini-velvan

10

o 1944 Stamp sheet album

15,50

15,95

Ruimtevaart

'Commemorative

Stamp

Collections'

Boek met schitterende lotografie Jaarcollectie.
• Collectie 1993
• Collectie 1994

41 54 '19
41 54 19

'de postzegel is meegevlogen met de ENDEAVOUR
Shuttle

147,95
157,50

